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  جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

ية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة      جتميع للمعلومات أعدته املفوض       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  دولة بوليفيا املتعددة القوميات     

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الـواردة يف تقـارير هيئـات املعاهـدات،                
نية، ويف  واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املع          

وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو  . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة 
اإلنسان خبالف ما يرد    وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق          

 وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة .منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية الـنص        . تمدها جملس حقوق اإلنسان   اليت اع 

 سـنوات  مراعاة دورية األربـع وقد أُعد التقرير مع   .مراجع املعلومات الواردة يف التقرير    
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخـذت آخـر          . للجولة األوىل من االستعراض   

وملا كان هـذا    . يضاً، إن كانت ال تزال صاحلة     التقارير والوثائق املتاحة يف االعتبار أ     
 ُيعـزى  فقـد التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية،      

 عدم التصديق على معاهدة  إىليها علدة أو إىل التركيزمسائل حمدَّ عن االفتقار إىل معلومات 
  .ات الدولية حلقوق اإلنسانأو اخنفاض مستوى التفاعل أو التعاون مع اآللي/ما و
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو
 االنضمام أو اخلالفة

  /اإلعالنـات
 التحفظـات

احملـددة هليئـات االعتراف باالختـصاصات  
 املعاهدات

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد ١٩٧٠سبتمرب / أيلول٢٢ العنصري قية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييزاالتفا
  -  ال يوجد ١٩٨٢أغسطس / آب١٢ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  ال): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد ١٩٨٢ أغسطس/ آب١٢  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري األول للعهد الـدويل اخلـاص        

  باحلقوق املدنية والسياسية
  -  ال يوجد ١٩٨٢أغسطس / آب١٢

  -  ال يوجد  ١٩٩٠يونيه / حزيران٨  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ري التفاقية القضاء علـى مجيـع       الربوتوكول االختيا 

  أشكال التمييز ضد املرأة
  ال): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٧

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو        
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  نعم): ٢١املادة (ني الدول الشكاوى املتبادلة ب  ال يوجد  ١٩٩٩أبريل / نيسان١٢
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  ال): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن        

  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  -  ال يوجد  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣

  -  ال يوجد  ١٩٩٠يونيه /يران حز٢٦  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق       

  األطفال يف الرتاعات املسلحةبإشراك 
ديسمرب / كانون األول٢٢

٢٠٠٤  
إعالن ُملـزم
مبوجب املـادة

   عاما١٨ً: ٣

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع        
  ستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاألطفال وبغاء األطفال وا

  -  ال يوجد  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين       
  وأفراد أسرهم

أكتوبر / تشرين األول١٦
٢٠٠٠  

  ال): ٧٦املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد
  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 

    ال يوجد ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦  شخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية حقوق األ
  نعم): ٧ و٦املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء        
  القسري

ديسمرب / كانون األول١٧
٢٠٠٨  

  ال): ٣١املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد
  ال): ٣٢املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول 

 الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري الثاين:املعاهدات األساسية اليت ليست بوليفيا طرفاً فيها      
 .لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةل

  
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 نعم )٣(بروتوكول بالريمو
 نعم )٤(و اجلنسيةالالجئون وعدمي

 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث )٥( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
 نعم )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 ال اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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 بـأن  )٨(حدة القطريفريق األمم املت و )٧( الطفل  جلنة حقوق  تص، أو ٢٠٠٩يف عام     -١
 للعهد الـدويل اخلـاص      يا املتعددة القوميات على الربوتوكول االختياري     تصدِّق دولة بوليف  

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص   و باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
اللجنة املعنية حبماية حقـوق مجيـع       ، شجعت   ٢٠٠٨ عام   ويف. باحلقوق املدنية والسياسية  

إصدار اإلعالنني املنصوص عليهمـا يف     بوليفيا على النظر يف      العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   
 ٩٧ من االتفاقية، واالنضمام إىل اتفاقييت منظمة العمـل الدوليـة رقـم              ٧٧ و ٧٦املادتني  

  .)٩(١٤٣ رقمو

  يعياإلطار الدستوري والتشر  -باء   
وأشار فريق  . )١٠(٢٠٠٩رحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد الدستور اجلديد يف عام            -٢

األمم املتحدة القطري إىل أن الدستور يشمل حقوقاً فردية ومجاعية معترفاً هبا يف املعاهـدات               
، بل وتسود على الدسـتور       دستورية  مبكانة حتظىوهذه املعاهدات   . الدولية حلقوق اإلنسان  

 )١٢()اليونيسيف (األمم املتحدة للطفولة  أبدت منظمة   و. )١١(واعدها أكثر تفضيالً  قكانت   مىت
  .  مالحظات مماثلة)١٣(ر اخلاص املعين باحلق يف الغذاءواملقرِّ
، أُدرج  وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه بإجراء اإلصالح الدستوري األخري            -٣

للوالية  مقابلةنظاماً ذا والية قضائية     لريفية بوصفه   للشعوب األصلية ا  نظام العدالة   يف الدستور   
ة بوليفيـا   القضاء على التمييز ضد املرأ    جلنة  أت  هنَّ وبينما. )١٤(العدالة العادي لنظام  القضائية  

وخصائـصها،  الشعوب األصلية   جملتمعات  الثقايف   بالتنوع، مبوجب التشريعات    على اعترافها 
  وممارساهتا مفاهيم الشعوب األصلية  أن تكون   كفالة   على   ٢٠٠٨ة يف عام    ت احلكوم فقد حثَّ 
  .)١٥(مع اإلطار القانوين لالتفاقيةمتوافقة 

املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان واحلريـات          ، أوصى   ٢٠٠٧ويف عام     -٤
ممارسة لتنظيم   بأن ُتجرَي بوليفيا اإلصالحات التشريعية الالزمة        للسكان األصليني  األساسية

إعالن األمم املتحـدة     به يف صكوك من بينها       لية حقوقها على النحو املعتَرف    الشعوب األص 
   .)١٦(الداخلي له مركز القانون الذي بشأن حقوق الشعوب األصلية

 التـشريعات   فـق توا، أعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها لعدم         ٢٠٠٩ويف عام     -٥
) مـن اجلنـسني  ال واملـراهقني  األطفقانون (مبا يف ذلك قانون الطفل      الوطنية مع االتفاقية،    

 وأوصى  .)١٧(قضاء األحداث والقوانني املتعلقة بالعقوبة البدنية، والزواج، والرعاية البديلة، و       
بأن تعـزِّز بوليفيـا     ) اليونيسيف (األمم املتحدة للطفولة  ومنظمة   فريق األمم املتحدة القطري   

  . )١٨(اإلطار القانوين املتعلق حبقوق الطفل ومحاية الطفلجممل 
 بأن ُتعتمد قوانني إطارية     ٢٠٠٨وأوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء يف عام            -٦

  .)١٩(بشأن احلق يف الغذاء واحلق يف املياه من أجل ترسيخ هذه احلقوق ترسيخاً كامالً
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  طار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها اإل  -جيم   
نية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف      جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوط    اعتمدت    -٧

وأُكد اعتماده من جديد يف عام      ،  "ألف" البوليفي يف املركز  أمني املظامل   مؤسسة   ٢٠٠٠عام  
، ٢٠٠٨ديـسمرب   /فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه منذ كانون األول        وأشار  . )٢٠(٢٠٠٧

بـد الـسلطة   ا التـاريخ مل ت تتوىل إدارة مكتب أمني املظامل أمينة مظامل مؤقتة، وأنه حىت هذ          
   .)٢١(لتسمية األمني اجلديدإرادة سياسية التشريعية أي 

 عـدم   ة عن قلقها إزاء   القضاء على التمييز ضد املرأ    جلنة   أعربت   ،  ٢٠٠٨ويف عام     -٨
قـرار،  يف صنع ال  حمدودية سلطتها   وإزاء  الوطنية للنهوض باملرأة    االستقرار املؤسسي لآلليات    

  . )٢٢(ية والبشريةونقص املوارد املال
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنشئ بوليفيا مكتب أمني مظـامل            ٢٠٠٩ويف عام     -٩

  . )٢٣(معين باألطفال

  التدابري السياساتية  -دال   
 الضوء علـى    )٢٥(فريق األمم املتحدة القطري    و )٢٤(ألقى كل من جلنة حقوق الطفل       -١٠

وذكـر الفريـق   . ٢٠١٣-٢٠٠٩ان للفترة  خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنس   اعتماد بوليفيا 
، واخلطـة   )٢٠١٠-٢٠٠٦(أيضاً اعتماد اخلطة الوطنية للتنمية، وخطة تنمية قطاع الصحة          

اإليـدز  / البـشرية  االستراتيجية الوطنية املتعددة القطاعات املتعلقة بفريوس نقـص املناعـة         
 بـأن الـصيغة     )اليونيسيف (األمم املتحدة للطفولة  ت منظمة   وأفاد. )٢٦()٢٠١٢-٢٠٠٨(

  . )٢٧(٢٠٠٨ قد ُوضعت يف عام النهائية للخطة الوطنية لتكافؤ الفرص للمرأة
 عن أسفها لعدم املوافقة حىت اآلن على        ٢٠٠٩وأعربت جلنة حقوق الطفل يف عام         -١١

مشروع خطة العمل الوطنية للطفل، وعدم مشول نص املشروع مجيع اجملاالت اليت تغطيهـا              
  . )٢٨(طفال حىت سن الثامنة عشرةاالتفاقية أو مجيع األ

، أوصى املقرر اخلاص املعين بالسكان األصليني بتعزيـز سياسـات   ٢٠٠٩ويف عام     -١٢
  . )٢٩(مكافحة مجيع أشكال التمييز

 مـن بـرامج     مبا أُعـدَّ  ورحب مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بوليفيا           -١٣
، ومبادرة القضاء التام علـى  "خوانسيتو بينتو" وبرنامج املنح    ،"معاش الكرامة  "مثلاجتماعية  

زالت فئـات كـثرية    وأضاف أنه على الرغم مما تبذله احلكومة من جهود، ما         . سوء التغذية 
تمعـات الـشعوب األصـلية،      سـيما جم   تواجه نقصاً يف خدمات الربامج االجتماعية، وال      

  . )٣٠(واألطفال والنساء،
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  أرض الواقع على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  –ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٣١(ملعاهدةهيئة ا
  ر تقريرـآخ

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية قُدم وُنظر فيه

جلنة القـضاء علـى التمييـز       
 العنصري 

ديـسمرب /كانون األول  ٢٠٠٢
٢٠٠٣ 

حد يضم التقريرينتأخر تقدمي تقرير مو    -
السابع عشر والثامن عشر منـذ عـام

٢٠٠٥ 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    
 واالجتماعية والثقافية

حيل موعد تقدمي تقرير موحد يـضم - ٢٠٠٨أغسطس /آب  ٢٠٠٧
التقريرين الثالث والرابـع يف عـام

٢٠١٠  
قدمي التقرير الثالث منذ عـامتأخر ت  - ١٩٩٧مايو /أيار  ١٩٩٦ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

١٩٩٩  
جلنة القضاء على التمييز ضـد      

 املرأة
حيل موعد تقدمي تقرير موحد يـضم - ٢٠٠٨أبريل /نيسان  ٢٠٠٦

التقريرين اخلامس والسادس يف عام
٢٠١١  

تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ عـام - ٢٠٠١مايو /أيار  ٢٠٠٠ جلنة مناهضة التعذيب 
٢٠٠٤  

يـضمتقدمي تقريـر موحـد      تأخر   - ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٨ فلجلنة حقوق الط
عامالتقريرين اخلامس والسادس منذ     

٢٠٠٥  
 الربوتوكول -جلنة حقوق الطفل   

بإشــراك االختيــاري املتعلــق 
  األطفال يف الرتاعات املسلحة 

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عـام  -    
٢٠٠٧  

 الربوتوكول -جلنة حقوق الطفل   
ري املتعلق ببيع األطفـال     االختيا

ــتغالل  ــال واس ــاء األطف وبغ
  فال يف املواد اإلباحيةـاألط

تأخر تقـدمي التقريـر األويل منـذ  -    
  ٢٠٠٥يوليه /متوز

اللجنة املعنية حبمايـة حقـوق      
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

تأخر تقدمي التقريـر الثـاين منـذ  -  ٢٠٠٨مايو /أيار  ٢٠٠٧
  ٢٠٠٩يوليه /متوز
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  نعم  ُوجِّهت دعوة دائمة

ــية   آخر الزيارات أو تقارير البعثات ــات األساس ــسان واحلري ــوق اإلن ــة حق ــرِّر اخلــاص املعــين حبال املق
ديـسمرب/ كـانون األول   ٧ –نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ (للسكان األصليني 

٦ -  أبريل/ نيسان ٢٩ (؛ واملقرِّر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء      )٣٢()٢٠٠٧
اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات التكيُّف اهليكلـي؛ و )٣٣()٢٠٠٧مايو  /أيار

 حبقوقاملعين؛ واخلبري املستقل    )٣٤()٢٠٠١مايو  / أيار ١٨-١٥(والديون اخلارجية   
  . )٣٥()٢٠٠١(اإلنسان والفقر املدقع 

أواملعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية           ر اخلاص   املقرِّ  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
رملقـرِّ ا؛ و )املواعيد، أُرِسل تذكري لتحديد     ٢٠٠٧عام   (الالإنسانية أو املهينة  

 اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما
 وأُجِّلت بناًء على طلب٢٠٠٩ُمقرَّرة لعام   كانت   (يتصل بذلك من تعصب   

وغريهـا مـن اخلبري املستقل املعين بآثار الـديون اخلارجيـة    ؛ و )املقرِّر اخلاص 
الكامل جبميع حقـوق اإلنـسان، وخاصـة تععلى التمااللتزامات املالية الدولية 

  ).٢٠٠٨طُلبت يف عام  (احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  -   مل يتفق عليها بعدالزيارات املطلوبة واليت 

.)٣٦(عن تقديره لتعاون احلكومةبالشعوب األصلية أعرب املقرِّر اخلاص املعين   التعاون أثناء البعثات/تيسري البعثات
  -   متابعة الزيارات

ت من بينهاحباالخالل الفترة قيد االستعراض، أُرسلت مثانية بالغات تتعلق،   الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
وردَّت احلكومة على بالغني منها،. تشمل ست نساء  حاالت فئات خاصة،    
  .  يف املائة من البالغات املرَسلة٢٥ما نسبته وهو ما ميثل رداً على 

الردود علـى االسـتبيانات املتعلقـة بالقـضايا         
  )٣٧(املواضيعية

ب واليات استبياناً أرسلها أصحا١٦أجابت بوليفيا على استبيانني من أصل 
  .)٣٩(، ضمن املهل احملددة)٣٨(اإلجراءات اخلاصةيف إطار 

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
، أبرمت بوليفيا اتفاقاً مع املفوضية الـسامية حلقـوق         ٢٠٠٧فرباير  /يف شباط   - ١٤

ة يف  مكتب املفوضي إىل  االتفاق  وُيسند  . هذا البلد اإلنسان إلنشاء مكتب للمفوضية يف      
بوليفيا والية واسعة النطاق تشمل، ضمن مسائل أخرى، تقـدمي املـساعدة التقنيـة              
للمؤسسات العامة ومنظمات اجملتمع املدين؛ وتعزيز حقوق اإلنسان؛ ورصـد حالـة            

 مكتب املفوضـية يف     نفذَّ،  ٢٠٠٨ويف عام   . )٤٠(د واإلبالغ هبا  لحقوق اإلنسان يف الب   
كمـا  . )٤١(ة بشأن صياغة مخسة مشاريع قوانني      مهمة رصد وقدم املشور    ٤١بوليفيا  

مجلة أمور، يف إدراج ضمانات متعلقة حبقوق اإلنسان يف الـصيغة           يف  أسهم املكتب،   
 للفتـرة   خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان     واعتماد  ،  )٤٢(النهائية للدستور اجلديد  

 أربور، لويزحلقوق اإلنسان آنذاك،    قامت املفوضة السامية    وقد  . )٤٣(٢٠١٣- ٢٠٠٩
  . )٤٤(٢٠٠٧بوليفيا يف عام بزيارة 
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

 املساواة وعدم التمييز  -١  

ة بوليفيا على أن تلغـي      جلنة القضاء على التمييز ضد املرأ     ، حثَّت   ٢٠٠٨يف عام     - ١٥
األحكام التمييزيـة الـواردة يف      دون إبطاء مجيع التشريعات اليت متيز ضد املرأة، مبا يف ذلك            

 من القانون اجلنائي اليت تـنص       ٣١٧وأُشري بصفة خاصة إىل املادة      . قانونيها اجلنائي واملدين  
على عدم توقيع أي عقوبة يف حاالت االغتصاب واالنتهاكات األخرى إذا تـزوَّج اجلُنـاة               

  .)٤٥(طالق من قانون األسرة املتعلقة مبسوِّغات ال١٣٠ضحاياهم، وإىل املادة 
     عدم حيازة عدد كبري من النـساء وثـائق هويـة،           أعربت اللجنة عن قلقها إزاء      و  -١٦
 اللوايت  سيما نساء الشعوب األصلية يف املناطق الريفية، واملسنَّات، والنساء ذوات اإلعاقة           وال

 الوصول إىل املؤسسات العامة وال احلصول على اخلدمات واالسـتحقاقات         من مث   ال ميكنهن   
  . )٤٦(االجتماعية ذات الصلة

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ، طلبت   ٢٠٠٨ويف عام     -١٧
اختاذ تدابري فعالة وتوفري أموال هبدف مكافحة التمييز يف ما يتعلق بتعلـيم الفتيـات               

ـ           والشابات،   رأة، وإمكانية احلصول على فرص عمل، وهتيئة ظروف عمل عادلة للرجل وامل
  .)٤٧(وإمكانية احلصول على السكن وملكية األراضي

أن تأصـل مظـاهر     بالشعوب األصـلية    ، أكد املقرِّر اخلاص املعين      ٢٠٠٧ويف عام     -١٨
. )٤٨(العنصرية ضد الشعوب األصلية ميثل إحدى أكثر قضايا حقوق اإلنسان مـدعاةً للقلـق             

ين، وسانتا كروس، ومقاطعـات     وأشار إىل وقائع عنف سياسي عنصري الصبغة، وخاصةً يف بِ         
أراضي يف مجلة أمور، بعمليات تتصل باستعادة       شرقية أخرى، نامجة عن توتراٍت سياسية تتعلق،        

نة القـضاء علـى التمييـز       جلأعادت  ،  ٢٠٠٣ويف عام   . )٤٩(الشعوب األصلية واالعتراف هبا   
 أشـكال التمييـز   القانون يف بوليفيا على مجيـع    مبوجب  العنصري تأكيد توصيتها بأن ُيعاقب      

 توصيات يف هذا الصدد أيـضاً      قدم   ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٧ويف الفترة ما بني عامي      . )٥٠(العنصري
األمم املتحدة  ، وفريق   )٥٢(بالشعوب األصلية املقرِّر اخلاص املعين    ، و )٥١(املفوضة السامية كل من   
ليفيا علماً  ، أحاط مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بو        ٢٠٠٨ويف عام   . )٥٣(القطري

  .)٥٤( الكونغرس ينظر يف مشروع قانون ضد التمييزبأن
ة عن قلقها بوجه خاص     جلنة القضاء على التمييز ضد املرأ     ، أعربت   ٢٠٠٨ويف عام     -١٩

حيال غياب مجاعة البوليفيني املنحدرين من أصل أفريقي وهتميشهم يف اجملتمع نظـراً لعـدم               
حـصوهلم علـى اخلـدمات االجتماعيـة       يعوق  ا  االعتراف هبم يف اإلحصاءات الوطنية، مم     

مجاعـة   أن القضاء على التمييز العنصري      جلنة، الحظت   ٢٠٠٣ويف عام   . )٥٥(األساسية
البوليفيني املنحدرين من أصل أفريقي تواجه أوجه إجحاف بالغ يف ما يتعلق بالصحة، والعمر              

  .)٥٦(ل، واإلسكانوالكتابة، والعماإلملام بالقراءة املتوقع، والتعليم، والدخل، و
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كما أعربت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم عـن               -٢٠
 إزاء ورود ادعاءات تفيد بأن بعض املهاجرين قد عاَنوا مـن التمييـز              ٢٠٠٨قلقها يف عام    

 .)٥٧(والوصم من جانب سلطات الدولة، مبا يف ذلك الشرطة واجلهاز الوطين للهجرة

   اإلنسان يف احلياة واحلرية واألمان على شخصهحق  -٢  
  أو غري الطوعي   القسريالفريق العامل املعين حباالت االختفاء      ، أشار   ٢٠٠٥يف عام     -٢١

  .)٥٨( يف هذا الصدد قضية معلَّقة٢٨إىل أنه ال تزال يف بوليفيا 
بوليفيـا،  ووفقاً للمعلومات اليت مجعها مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف             -٢٢

 عشوائياً على جتمُّع مـن الفالحـني وأفـراد          ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١١يف  رصاص  أُطلق ال 
ويدَّعى أن اهلجوم املسلح قد ُشنَّ من قبل        ). يف مقاطعة باندو  (الشعوب األصلية يف إلبورفينري     

 ١١وقد أسفر هذا احلادث العنيف عـن مقتـل          . باندولسلطات  موظفني مدنيني ومؤيدين    
إىل أن ما   املفوضية يف بوليفيا    وانتهى مكتب   . )٥٩( جبروح ٥٠ى األقل وإصابة حنو     شخصاً عل 

، كـرِّر  ٢٠٠٩ويف عـام  . )٦٠(حدث إمنا هو جمزرة، تشكل انتهاكاً خطرياً حلقوق اإلنسان        
املكتب تأكيد توصيته بتوضيح مالبسات األحداث اليت وقعت يف إلبورفينري مع االلتزام التزاماً             

وأضاف املكتب  . اإلجراءات القانونية الواجبة، دون أي أوجه تأخري غري مربَّر        صارماً مببادئ   
أنه جيب إجراء حتقيقات بغية الفصل يف ما إذا كانت اإلجراءات اليت اختذها موظفو إنفـاذ                

ووجَّه املكتـب   . القوانني هي األنسب ملنع وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان ومحاية الضحايا         
  .)٦١(ضمان أمن الشهودلالعامة كي تتخذ، على حنو عاجل، تدابري نداًء أيضاً للنيابة 

جلنة مناهضة التعذيب قلق إزاء ما ورد من شـكاوى          ، ساور   ٢٠٠١ويف عام     -٢٣
 اليت ُتمـارس يف     تعذيب وغري ذلك من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          

. عن الوفاة يف كثري من املـرات      أسفر  مما  ،  )٦٢(خمافر الشرطة والسجون والثكنات العسكرية    
ـ                اًوأوصت اللجنة، ضمن توصيات أخرى، بأن ُتدمج بوليفيا يف تـشريعها اجلنـائي تعريف

لتعذيب وفقاً للمنصوص عليه يف االتفاقية، وأن جترِّم التعذيب، وتقضي بفـرض عقوبـات              ل
يب يف  حبظر التعـذ  جلنة حقوق الطفل    رحبت  ،  ٢٠٠٩ويف عام   . )٦٣(تتناسب مع خطورته  

عن قلقها حيال ما ورد من بالغـات تفيـد          بوليفيا مبوجب دستورها اجلديد لكنها أعربت       
 ذلكبتعرُّض أطفال الشوارع للتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية من قبل الشرطة، مبا يف             

، قدم مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بوليفيا ٢٠٠٨ويف عام . )٦٤(العنف اجلنسي 
 وإنـشاء آليـة   ،التعذيبملكافحة شورة بشأن صياغة مشروع قانون يتعلق بسياسة الدولة        امل

  . )٦٥(وقائية وطنية
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها أيضاً بشأن اكتظاظ الـسجون ونقـص               -٢٤

، أشار مكتب املفوضية السامية حلقوق      ٢٠٠٨ويف عام   . )٦٦(اخلدمات األساسية يف السجون   
بوليفيا إىل أنه، وفقاً للمعلومات الواردة، يشكل السجناء احملتجزون علـى ذمـة    اإلنسان يف   
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ويف العام نفسه، سلَّط املقرِّر اخلاص املعين باحلق        . )٦٧( يف املائة من السجناء    ٧٨احملاكمة نسبة   
مـسألة  ميثل  يف الغذاء الضوء على أن حتسني القيمة الغذائية للطعام الذي يوزَّع يف السجون              

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهـا إزاء ارتفـاع عـدد             ٢٠٠٩ويف عام   . )٦٨(ةأساسي
هم، وكـذلك إزاء سـالمتهم   األطفال الذين يعيشون يف السجون نظراً لَسجن أحد والـدي      

  . )٦٩(املعيشية وأحواهلم
 إىل أنـه    ٢٠٠٨وأشار مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بوليفيا يف عام             -٢٥

إن ممـا   أي سياسات أو ممارساٍت منهجية لالحتجاز التعسفي، ف       عدم وجود    على الرغم من  
يبعث على القلق وجود عدد من حاالت احتجاز غري نظامي نفَّذته قـوات األمـن ضـد                 

ووفقاً ملا ورد من .  ضمن نطاق القانون العامندرجمعارضني سياسيني ادُّعي ارتكاهبم جرائم ت  
أفراد مقنَّعون يتـصرَّفون دون أمـر بإلقـاء القـبض          االعتقاالت ادعاءات، نفَّذ بعض هذه   

  .)٧٠(ويستعملون القوة على حنو غري متناسب
درجة عن بالغ قلقها إزاء      جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة     أعربت  ،  ٢٠٠٨ويف عام     -٢٦

قتـل  "العنف املماَرس ضد املرأة يف بوليفيا وشدته ومستوى انتشاره، إذ إنه يبلغ حد ظـاهرة                
وأضاف فريق األمم املتحدة القطري أن االفتقار إىل ممارسة موحـدة لتـسجيل             . )٧١("ساءالن

  . )٧٢(املشكلة املرأة حيجب عن األنظار ِعظم هذهبيانات عن حاالت العنف املمارس ضد 
 إزاء ارتفاع معـدل العنـف       ٢٠٠٩وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها يف عام           -٢٧

وأوصت اللجنـة، ضـمن     . )٧٣(فال، وُيعترب عادةً تدبرياً تربوياًً    املرتيل الذي ُيماَرس ضد األط    
توصيات أخرى، بأن حتظر احلكومة ممارسة العقوبة البدنية يف األوساط كافة حظراً صـرحياً              

عن قلقها  اللجنة   تذ أعرب وإ. )٧٤(مبوجب القانون، وتروِّج ضروب تأديب إجيابية غري عنيفة       
بـإقرار  ، فقـد أوصـت      )٧٥(رٍ ومقصد لضحايا االجتار   استمرار كون بوليفيا بلد مصد    إزاء  

مـع  ،  القانون املتكامل اجلديد املتعلق ببيع األطفال، واستغالهلم جنسياً، واالجتار هبم         وإصدار  
للربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء         ضمان مراعاته   

  .)٧٦(يةاألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباح
، الحظت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعـة     ٢٠٠٩ويف عام     -٢٨

ملنظمة العدل الدولية أنه على الرغم من أن تشريع بوليفيا يبدو متَّسقاً مع اتفاقية منظمة العمل         
رسة العملية  إحدى املشاكل القائمة يف املما    فإن  الدولية املتعلقة بأسوأ أشكال عمل األطفال،       

شبيهة بعبودية الـدين أو أعمـال   يف عمل األطفال دون سن الثامنة عشرة يف أوضاع     تتمثل  
، أوصت جلنة حقوق الطفل باختاذ تدابري عاجلـة ترمـي إىل            ٢٠٠٩ويف عام   . )٧٧(السخرة

  . )٧٨(التصدي لألشكال االستغاللية لعمل األطفال ورصدها
السامية حلقوق اإلنسان يف بوليفيا أن العديد       ، رأى مكتب املفوضية     ٢٠٠٨ويف عام     -٢٩

. زالوا خيضعون لالستعباد وغري ذلك من أشكال الرق املعاصـرة          من أفراد شعب غواراين ما    
 جمتمًعا حملياً يف ألتو بارابييت يف سانتا كروس، حيث          ٢٠فقد ألقى املكتب الضوء على أحوال       
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واملعارضني احملليني حماوالت احلكومـة     تدهورت احلالة هناك نظراً ملقاومة أصحاب األراضي        
، أوصـى   ٢٠٠٧ويف عـام    . )٧٩(إهناء األحوال املعيشية وظروف العمل املهينة املتأصلة فيها       

بأن تعزز احلكومة، على سبيل األولوية، تدابري هتدف        بالشعوب األصلية،   املقرِّر اخلاص املعين    
منظمة العمـل   تقنية من   ، مبساعدة   إىل قمع مجيع أشكال االستعباد والعمل القسري يف البلد        

كما قدم توصيات يف هذا الصدد كلٌّ من        . )٨٠(الدولية والوكاالت واملنظمات املعنية األخرى    
، واملقرِّر اخلاص املعين باحلق )٨١(اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .)٨٣(ضايا األقلياتين بق، وحمفل األمم املتحدة الدائم املع)٨٢(يف الغذاء

   اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة  -٣  
، طلبت املفوضة السامية إىل السلطات الوطنية أن حتدد على وجـٍه            ٢٠٠٨يف عام     -٣٠

مبوجـب  عاجل مصادر متويل من أجل الوفاء بالتزامات منح التعويضات اليت تعهدت هبـا              
ن التعويضات االستثنائية لضحايا العنف السياسي خالل فترات احلكم         قانو (٢٦٤٠القانون  

  .)٨٤()غري الدستوري
أن على  مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بوليفيا        شدد  ،  ٢٠٠٨ويف عام     -٣١

تبني أهنما عرضـة    قد  ف. ةد يواجهان حتديات كثري   لنظام العدالة ومكتب املدعي العام يف الب      
خيضعان للفـساد   ألغلبية السكان االحتكام إليهما، كما أهنما       وال ميكن   للتدخل السياسي،   

 وأضاف املكتب أن التوترات السياسية بني احلكومة والواليـات         .)٨٥(وللتأخر يف اإلجراءات  
  . )٨٦(قد أضعفت إقامة العدل يف البالد وعرَّضت سيادة القانون فيها للخطر

دة القطري أن عملية تنفيذ الدستور اجلديد ، أوضح فريق األمم املتح   ٢٠٠٩ويف عام     -٣٢
ويف . )٨٧(اهليئات القضائية العليـا   وجتديد  تنطوي على إعادة هيكلة جذرية للسلطة القضائية        

، الحظ مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بوليفيا أن املأزق الـسياسي             ٢٠٠٨عام  
مية تسعة قضاة للمحكمة    يف ذلك تس  تعيينات جديدة، مبا    إجراء  الذي يشهده الربملان قد منع      

بعدم التأخر   وأوصت املفوضة السامية     .)٨٨(الدستورية اليت أصيب عملها بالشلل نتيجة لذلك      
سيادة مبدأي االستقالل واحلياد    الدولة  السلطات القضائية وأن تكفل     أكثر من ذلك يف تعيني      
  . )٨٩(يف مؤسسات العدالة كافة

ية حلقوق اإلنسان يف بوليفيا عن قلقه إزاء حـاالت          وأعرب مكتب املفوضية السام     -٣٣
وأضاف املكتب أن ضعف جهـاز القـضاء        . ٢٠٠٨اإلعدام الغوغائي اليت حدثت يف عام       

مضافاً، يف بعض احلاالت، إىل تأخر استجابة أفراد األمن يهيئان إطاراً لإلفالت من العقـاب               
لدولة إىل توطيد نظام العدالـة      ودعا املكتب ا  . يشجع على تكرار هذا النوع من السلوكيات      

، الحظ  ٢٠٠٧ويف عام   . )٩٠(أجهزهتا األخرى املسؤولة عن كفالة األمن العام      وكذلك  فيها  
أن بعض قطاعات اجملتمع ووسائط اإلعالم قد استغلت        بالشعوب األصلية   املقرر اخلاص املعين    

ـ         ا مـن احلـق يف   حوادث اإلعدام الغوغائي للتشهري بنظام عدالة الشعوب األصلية وحرماهن
  .)٩١(االعتراف الكامل هبا
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، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها حيال قضاء األطفال فـوق            ٢٠٠٩ويف عام     -٣٤
سن السادسة عشرة مدة عقوبتهم يف سجون البالغني ويف أحوال خطرة، وعـدم اسـتخدام               

ـ وأكدت منظمة األمم املتحدة     . )٩٢(تدبري احلرمان من احلرية كمالذ أخري      يف عـام   ة  للطفول
وأوصت كذلك ببذل مزيد مـن اجلهـود        . )٩٣( أنه يلزم تنفيذ بدائل لعقوبة احلبس      ٢٠٠٩

   .)٩٤(ومحايتهم يف إطار نظام العدالةلكفالة حتسني خدمة األطفال واملراهقني 

  احلق يف اخلصوصية، والزواج، واحلياة األسرية  -٤  
اسـتراتيجيات  يفيا بتنفيـذ  قيام بول بشأن عدم    عن قلقها    جلنة حقوق الطفل  أعربت    -٣٥

الضوء على   للطفولة   وألقت منظمة األمم املتحدة   . )٩٥(منهجية لضمان شفافية عمليات التبين    
وأضافت جلنة حقوق الطفـل     . )٩٦(عدم كفاية اآلليات املستخدمة لرصد عملية ما بعد التبين        

جتماعية يف املقاطعات ال    أن األنظمة املتعلقة بالرعاية البديلة غري مناسبة وأن أجهزة اإلدارة اال          
  .)٩٧(متتلك من القدرة أو املوارد ما ميكِّنها من حتمل مسؤوليتها جتاه الرعاية البديلة على حنو كاٍف

ق املشاركة يف   ين اجلمعيات والتجمُّع السلمي، وح    ، والتعبري، وتكو  عتقدحرية الدين أو امل     -٥  
  احلياة العامة والسياسية

 ازداد ٢٠٠٨لسامية حلقوق اإلنسان يف بوليفيا إىل أنه يف عام أشار مكتب املفوضية ا  -٣٦
واسُتهدفت بصفة خاصـة منظمـات      . لى املدافعني عن حقوق اإلنسان    االعتداءات ع عدد  

اجملتمع املدين اليت تعزِّز حقوق الشعوب األصلية والفالحني يف بِين، وسانت كروس، وتارخيا،             
هم أعضاء يف اللجـان املدنيـة التابعـة    عتداءات هذه االوُيدَّعى أن مرتكيب   . وتشوكيساكا

، أرسـل   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ويف الفترة ما بـني عـامي        . )٩٨(للحكومة ومعارضني حمليني هلا   
جراءات اخلاصة عدداً من الرسائل يعربون فيها عن قلقهم إزاء          مكلفون بواليات يف إطار اإل    

. )٩٩(اعتداءات وأعمال ترويـع   املنظمات العاملة يف جمال القضايا الزراعية من        تتعرض له   ما  
ـ      ، أوصى املقرِّر اخلاص املعين      ٢٠٠٧ويف عام    رى، بالشعوب األصلية، يف مجلة توصيات أخ

عـن حقـوق    املدافعون  قادة منظمات الشعوب األصلية و    يتعرض له   مبواصلة التحقيق يف ما     
سؤولية عنها  املعاقبة عليها، وإجراء حتقيق واٍف يف احتمال وقوع امل        اعتداءات، و  اإلنسان من 

  .)١٠٠(على عاتق السلطات العامة
إىل أنه وفقاً للمرصد الوطين لوسـائط اإلعـالم،      مكتب املفوضية يف بوليفيا     وأشار    -٣٧

يونيـه  / صحفياً لشتائم والعتداءات بدنية يف الفترة بـني حزيـران          ١١٧تعرض ما جمموعه    
ى حنـوٍ مـرضٍ يف      مل ُيحقَّق عل  وأضاف املكتب بأنه    . )١٠١(٢٠٠٨أغسطس  / وآب ٢٠٠٧

، ٢٠٠٨ويف عام   . )١٠٢(الشكاوى القليلة املقدمة من صحفيني ومن نقابة الصحفيني الوطنية        
 واحلق يف حرية التعبري، وحرية الصحافة،وتكفل طلبت املفوضة السامية إىل احلكومة أن حتترم 

ة مهنها  كما دعت مجيع وسائط اإلعالم العامة واخلاصة إىل ممارس        . االطالع على املعلومات  
  .)١٠٣(وفقاً ألعلى قواعد السلوك املهين
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أحاطت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة علماً مبشروع قـانون           ،  ٢٠٠٨ويف عام     -٣٨
أعربت عن قلقها بوجٍه خاص حيال وقـوع هـذا   لكنها  مناهضة املضايقة السياسية للمرأة،     

ر مـصدر تـابع لـشعبة       وأشـا . )١٠٤(الشكل من العنف ضد املرأة يف الوظائف احلكومية       
اإلحصاءات يف األمم املتحدة إىل أن نسبة املقاعد اليت تشغلها املرأة يف الربملان الـوطين قـد                 

  . )١٠٥(٢٠٠٩ يف املائة يف عام ١٦,٩ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١٩,٢اخنفضت من 
اج  إىل إدم  فةدااهلسياسات  الوشجعت املفوضة السامية احلكومة على مواصلة تعزيز          -٣٩

  . )١٠٦(عامةالالشعوب األصلية يف مجيع جماالت احلياة 

  ظروف عمل عادلة ومواتية التمتع باحلق يف العمل ويف  -٦  
بشأن مسائل من بينها وجـود      عن قلقها   جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة       أعربت    -٤٠

ـ          يف األجور بني الرجل واملرأة    فجوة هائلة    روف ، والعـزل املهـين الواضـح، وتـردِّي ظ
والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف عـام            . )١٠٧(العمل
، وأن )١٠٨(الئـق زال غري كاٍف لتوفري مستوى معيـشي     أن احلد األدىن لألجور ما     ٢٠٠٨

، أبرز فريق ٢٠٠٩ويف عام . )١٠٩(نقص فرص العمل قد أجرب الكثري من السكان على اهلجرة  
اهليكلية، وضخامة نسبة العمل غري الرمسـي الـذي         كالبطالة   القطري مشاكل    األمم املتحدة 

قـانون   الـيت يوفرهـا      مايةاحل يف املائة من السكان العاملني من نطاق         ٥٧ُيخرج أكثر من    
وأوصى الفريق بصوغ وتنفيذ سياسة وطنية هتدف إىل توفري فرص عمل علـى             . )١١٠(العمل

  جمال الة الفئات املعرضة للتمييز يف     إيالء اهتمام خاص حل    ط والبعيد، مع  املدى القريب واملتوس  
وشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوليفيا علـى          . )١١١(العمل

، وأوصت باالستفادة من مثار النمـو       )١١٢(ىل محاية حقوق العمال   إمضاعفة جهودها الرامية    
  . )١١٣(للرجال والنساءوالئقة فرص عمل جديدة االقتصادي الكلي لبوليفيا يف هتيئة 

، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة تعديل           ٢٠٠٩ويف عام     -٤١
أنه ال جيـوز  حبيث ينص على املهنية أحكام التشريع الذي ينظم سن القبول يف برامج التلمذة    

، وفقاً ملا تقتضيه اتفاقية منظمة  املهنيةمذةتلالطفل دون سن الرابعة عشرة يف برنامج قبول أي  
  . )١١٤(العمل الدولية املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام

  توى معيشي الئقالتمتع مبساحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٧  
 يف املائة   ٥٤ ما نسبته     كان ٢٠٠٧أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه يف عام            -٤٢

والحظ املقرِّر  . )١١٥(األساسية لتلبية احتياجاهتم    إىل ما يكفي من دخل    ن  يفتقرومن السكان   
 وأن الفقـر    اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أن مستويات الفقر أعلى بكثري يف املناطق الريفيـة             

، حثَّت اللجنـة املعنيـة      ٢٠٠٨ويف عام   . )١١٦(جمتمعات الشعوب األصلية  املدقع يتركَّز يف    
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوليفيا على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة للحد من            

الـسكان يف    بغية حتسني توزيع الثروة بـني        الفقر املدقع، وشجعتها على اختاذ تدابري ضريبية      
  .)١١٧(املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء
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عين باحلق يف الغذاء الضوء علـى أن حالـة   ، سلَّط املقرِّر اخلاص امل   ٢٠٠٨ويف عام     -٤٣
وميثل سوء التغذية املزمن الذي     . تزال خطرية  ال بوليفيا   سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي يف     

وأوصى . )١١٨(تعاين منه نسبة كبرية من األطفال الرضع يف بوليفيا أكثر املسائل مدعاةً للقلق            
 .إمنائية وطنية شاملة لألمن الغذائي والسيادة الغذائية      استراتيجية  وتنفيذ  املقرِّر اخلاص بإعداد    

أوضاع عدم املـساواة    معاجلة  وينبغي أن تركز االستراتيجية على القضاء على سوء التغذية و         
ار يف مشاريع زراعية صغرية للفالحني، وإجراء عملية إصـالح          احلاد جداً عن طريق االستثم    

ب األصلية يف أراضيهم ومياههم وبـذورهم       زراعي فعالة، ومحاية حقوق الفالحني والشعو     
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     ، قد أبدت    ٢٠٠٨ويف عام   . )١١٩(اخلاصة هبم 

والثقافية مالحظات مماثلة، مضيفةً أن نسبة كبرية من األراضي الصاحلة للزراعـة ُتخـصص              
فر الغذاء لالستهالك البـشري     إلنتاج أنواع الوقود البيولوجي، وهو وضع يؤثر على مدى تو         

  .)١٢٠(ويؤدي إىل ارتفاع األسعار
مـن أن   عن قلقها   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       أعربت  و  -٤٤

. )١٢١(تزال حمدودة جداً   إمكانية حصول الفئات الضعيفة واملهمَّشة على اخلدمات الصحية ال        
 يف املائة مـن     ٨٠بالشعوب األصلية، ال ميكن ملا نسبته       ص املعين   ووفقاً ملا أفاد به املقرِّر اخلا     

كما ساور جلنة حقوق الطفل     . )١٢٢(املرافق الصحية خدمات  السكان األصليني االستفادة من     
، والحظت أن معدل وفيات الرضَّع      النفاسيةوفيات  القلق بشأن استمرار ارتفاع عدد حاالت       

، أوصت جلنة القضاء على     ٢٠٠٨ويف عام   . )١٢٣( حقيقياً يف املناطق الريفية مل ُيخفَّض خفضاً     
نساين يف السياسة الوطنية للصحة، وحتـسني إمكانيـة         اجلنظور  املضد املرأة بإدماج    التمييز  

حصول أضعف فئات النساء على اخلدمات الصحية، والسيما نساء الريف ونساء الـشعوب   
لتنفيذ القوانني القائمة املتعلقة حبق املرأة      ئح   لوا كما حثَّت اللجنة بوليفيا على اعتماد     . األصلية

  . )١٢٤(البوليفية يف اإلجهاض العالجي
مـرض فـريوس    إزاء حتول   عن قلقها   جلنة حقوق الطفل    أعربت  ،  ٢٠٠٩ويف عام     -٤٥

تحدة وأوصى فريق األمم امل   . )١٢٥(يف بوليفيا متفشية   إىل مشكلة    زاإليد/نقص املناعة البشرية  
 وزيـادة   )١٢٦(حمدَّدذ القانون املتعلق مبرض اإليدز عن طريق وضع نظام          القطري بتعزيز إنفا  

  . )١٢٧(العامة للدولةاملخصصة من اخلزانة املوارد املالية 
ماعية والثقافيـة عـن قلقهـا يف        وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجت       -٤٦
 إجـالء قـسري     ، وحـدوث عمليـات    نطاق النقص يف املساكن    إزاء اتساع    ٢٠٠٨ عام

للمزارعني والسكان األصليني من أجل إفساح اجملال ملنح امتيازات التعدين وإنتاج األخشاب، 
االجتماعي للفئات املنخفضة الـدخل     السكن  فتقار إىل تدابري فعالة ترمي إىل توفري        إزاء اال و

 لتحقيق أهداف من وحثَّت اللجنة بوليفيا على اختاذ التدابري الالزمة   . )١٢٨(والضعيفة واملهمَّشة 
بينها منع اإلجالء القسري لألسر الريفية اليت تشغل األراضي إشغاالً سلمياً، وكفالة مراعـاة              

  . )١٢٩(السلطات القضائية أحكام العهد لدى إصدار قراراهتا
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مم املتحدة للطفولـة    األومنظمة   )١٣٠(جلنة حقوق الطفل  أعربت  ،  ٢٠٠٩ويف عام     -٤٧
شدة تدين مستوى تغطية شبكات الـصرف الـصحي         ا إزاء   مه عن قلق  )١٣١()اليونيسيف(

والحظ املقرِّر اخلاص املعين بـاحلق يف       . وارتفاع درجة التباين بني املناطق احلضرية والريفية      
الغذاء أن نسبة سكان املناطق الريفية الذين ال ميكنهم احلصول على مياه الشرب املأمونة تصل    

  .)١٣٢( يف املائة منهم إىل خدمات الصرف الصحي٧٥ ويفتقر ما نسبته يف املائة، ٤٣إىل 

  املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمعويف احلق يف التعليم   -٨  
، وفريق األمـم    )١٣٣()اليونيسيف(صندوق األمم املتحدة للطفولة     الحظت منظمة     -٤٨

لتعلـيم   أن الدستور ُيقرُّ جمانيـة نظـامي ا        )١٣٥(، وجلنة حقوق الطفل   )١٣٤(املتحدة القطري 
عدم التحاق  أعربت عن قلقها إزاء     بيد أن جلنة حقوق الطفل      . االبتدائي والثانوي وإلزاميتهما  

هذه دارس االبتدائية، واستمرار بعض     سيما أطفال الشعوب األصلية، بامل     مجيع األطفال، وال  
، إزاء االفتقار إىل دور حضانةكما أعربت اللجنة عن قلقها . املدارس يف فرض رسوم تسجيل  

 إىل املدرسة الثانويـة،     ةوتردي نوعية التعليم، واخنفاض معدل االنتقال من املدرسة االبتدائي        
وأوصت اللجنة بكفالة إعمال حق     . )١٣٦(بني اجلنسني يف املدارس الثانوية    التفاوت امللحوظ   و

الذي البنات وأطفال الشعوب األصلية أيضاً يف التعليم إعماالً كامالً، وحتسني نوعية التدريب          
. )١٣٧(الثقافات والثنائي اللغة  املتعدد  سيما يف ما يتعلق بالتعليم       للمدرسني، وال  بوليفيا   توفره
، ضمن توصيات أخرى، باسـتحداث      )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    ت منظمة   وأوص

  . )١٣٨(سياسة وطنية بشأن التعلم املبكِّر ومعايري بشأن النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
 إىل أن الشعوب األصـلية متثـل        ، أشار فريق األمم املتحدة القطري     ٢٠٠٩يف عام     -٤٩
اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق      الحظت  وبينما  . )١٣٩( يف املائة من السكان البوليفيني     ٦٥ حنو

د أعربت  فق،  ٢٠٠٦تبذله الدولة من جهود منذ عام       ما   االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
سـيما يف مـا    إزاء هتميش الشعوب األصلية والتمييز الذي تعاين منه، وال   عن قلقها املستمر    

  . )١٤٠(يتعلق باحلق يف التعليم، والسكن الالئق، والغذاء، واخلدمات الصحية
الـضوء علـى أن     بالشعوب األصـلية    ، سلَّط املقرِّر اخلاص املعين      ٢٠٠٧ويف عام     -٥٠

 األصلية على أراضٍ واالعتراف بأقاليمها التقليدية ميثالن التحديني         إمكانية حصول الشعوب  
ويف حني أحرزت   . )١٤١(يعترضان متتع الشعوب األصلية يف بوليفيا حبقوقها      اللذين  الرئيسيني  

زال ينبغي التغلـب    الح األراضي ومنح سندات ملكية، فما       بعض التقدم يف جمايل إص    بوليفيا  
قرِّر اخلاص بإيالء أولوية خاصة لعملية تنظيم ملكية األراضي         وأوصى امل . على عقبات كثرية  

القـانون  (الزراعية مبوجب قانون جتديد اإلصالح الزراعي القائم على اجملتمعـات احملليـة             
، مع إيالء اهتمام خاص ملنح الشعوب األصلية سندات ملكية أراضيها األصلية            )٣٥٤٥ رقم

مبا يلزمها  أن تزِّود املؤسسات املعنية     للحكومة  غاية، ينبغي   هلذه ال حتقيقاً  و. يف اجملتمعات احمللية  
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وقدم توصيات يف هذا الصدد أيضاً كل من املقرِّر اخلـاص           . )١٤٢(من املوارد البشرية واملالية   
اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          ، و )١٤٣(املعين باحلق يف الغذاء   

  . )١٤٥(مييز العنصري، وجلنة القضاء على الت)١٤٤(والثقافية
أن التلوث البيئي يف كثري مـن أقـاليم     بالشعوب األصلية   أكد املقرِّر اخلاص املعين     و  -٥١

مشاكل خطـرية   سبب  ، قد   يدروكربونالشعوب األصلية، نتيجة عمليات التعدين وإنتاج اهل      
علـى  وأضاف أنه   . حة جمتمعات الشعوب األصلية وأنشطتها االقتصادية التقليدية      بالنسبة لص 

الرغم من كثرة الشكاوى املقدمة، فقد أُفيد بأن اجلهات املسؤولة عن األنشطة امللوِّثة مل جترب               
 وأعرب املقرِّر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء .)١٤٦(بشأهناالضرر الناجم عنها وتقدم تعويضات 

ـ      ٢٠٠٩ويف عام   . )١٤٧(٢٠٠٨قلق مماثل يف عام     عن   ري أن  ، أبرز فريق األمم املتحدة القط
مالحظات متنوعة يف هذا الصدد بـسبب       أبدت  جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية قد        

، ويشمل ذلك حق املشاورة وحقوق      ١٦٩االتفاقية رقم   بوليفيا بالتزاماهتا مبوجب    عدم وفاء   
 .)١٤٨(مجاعية أخرى للشعوب األصلية، وخاصةً يف ما يتعلق مبشاريع استخراج املوارد الطبيعية   

على سـبيل   بأن ُتجري السلطات املختصة،     بالشعوب األصلية   وأوصى املقرِّر اخلاص املعين     
 بالتشاور مع اجملتمعـات     ،وث أقاليم الشعوب األصلية وتنفذ    دراسة عامة عن تل   االستعجال،  

احمللية املتضررة، ما قد يلزم تنفيذه من تدابري تفتيش، وإغاثـة، وجـرب لألضـرار، ومـنح                 
  .)١٤٩(ري وقائية، وعقابيةابتعويضات، وتد

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد        ، أشارت   ٢٠٠٨ويف عام     -٥٢
 يف املائة من السكان األصليني قد هـاجروا إىل          ٦٠ما نسبته    إىل معلومات تفيد بأن      أسرهم
 اعتبارها حالـة    يفآثار هذه اهلجرة اجلماعية، آخذةً      وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء      . اخلارج

  .)١٥٠(الضعف الذي كثرياً ما يعانيه املهاجرون من أفراد السكان األصليني

  املهاجرون، والالجئون، وملتمسو اللجوء  -١٠  
 علمـاً يف  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  أحاطت    -٥٣
ون بشأن اهلجرة، وشجعتها علـى       بتأكيد احلكومة أنه جيري إعداد مشروع قان       ٢٠٠٨عام  

  . )١٥١(تعزيز جهودها يف سبيل إدماج االتفاقية إدماجاً كامالً يف القانون الداخلي
 بـأن   اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم         وأوصت    -٥٤

فيني إىل  تستجيب اخلدمات القنصلية استجابةً أكثر فعالية حلاجة العمال املهـاجرين البـولي           
، فضالً عن تيسري إعـادة   إىل الوطن، ودعت احلكومة إىل تيسري عودهتم الطوعية  )١٥٢(احلماية

  .)١٥٣(إدماجهم اجتماعياً وثقافياً على حنو دائم
 عن قلقها   اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        وأعربت    -٥٥

إمكانية اختاذ إجراءات استئناف    ال توضح ما إذا كانت      من أن املعلومات املقدمة من بوليفيا       
ودعت اللجنة بوليفيا إىل أن تكفل عدم طرد        .  بقرارات الطرد متاحة للمهاجرين    يف ما يتعلق  
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العمال املهاجرين وأسرهم من أراضيها إال عمالً بقرارٍ تتخذه السلطة املختصة طبقاً للقانون،             
  . )١٥٤( القرار بناًء على طلب استئنافإمكانية إعادة النظر يف هذامع إتاحة 

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد        ، أعربت   ٢٠٠٨ويف عام     -٥٦
صـفوف   عن أسفها لعدم وجود آليات لتيسري حتديد الالجئني أو ضحايا االجتار يف              أسرهم

عـدم   قلقها إزاء    ، كررت جلنة حقوق الطفل اإلعراب عن      ٢٠٠٩ويف عام   . )١٥٥(املهاجرين
حوبني إجراءات حمددة هتدف إىل تقدمي املساعدة والرعاية اخلاصة لألطفال غري املـص           وجود  

  .)١٥٦(بذويهم واملنفصلني عنهم

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، والقيود  - ثالثاً  
سان يف   ومكتب املفوضية السامية حلقوق اإلن     )١٥٧(أشاد فريق األمم املتحدة القطري      -٥٧

 إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      أول بلد يصدر    بكون بوليفيا    )١٥٨(بوليفيا
 إذ ُيقدَّر أن معدل األمية ؛"نعم، أستطيع" حمو األمية املسمى كما أبرز الفريق برنامج. كقانون

  . )١٥٩(قد اخنفض إىل مستوياٍت هامشيةبوليفيا يف 
فقد أحرز هذا   ،  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بوليفيا     مكتب  ووفقاً ملا أفاد به       -٥٨

جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، غري أن عـدم االسـتقرار           البلد إجنازات يف    
األمم املتحدة  والحظت منظمة   . )١٦٠(يؤثر تأثرياً سلبياً على حقوق اإلنسان     املستمر  السياسي  
ت اليت تتطلب بذل مزيٍد من اجلهود بغية بلـوغ األهـداف            أن اجملاال ) اليونيسيف(للطفولة  

 الغذاء، واملياه، والـصرف الـصحي،     اإلمنائية لأللفية تتعلق باستئصال شأفة الفقر، ومسائل        
  .)١٦١(واالستدامة البيئية

 وفريق األمـم املتحـدة      مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بوليفيا      أكد  و  -٥٩
ات الرئيـسية يف     أحد التحـدي   مثل سي لعمل الوطنية حلقوق اإلنسان   خطة ا أن تنفيذ   القطري  

 املضمون التشريعي واملعيـاري   وميثل إحراز تقدم سريع يف استحداث       . )١٦٢(السنوات املقبلة 
  .)١٦٣(لنص الدستور اجلديد أحد التحديات أيضاً

  األولويات، واملبادرات، وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  

  لدولةتعهدات ا    
 دعمـاً لترشـيحها     ٢٠٠٧ يف عام    قدمتهأعربت بوليفيا، يف تعهدها الطوعي الذي         -٦٠

لعضوية جملس حقوق اإلنسان، عن التزامها السياسي بتعزيز حقوق اإلنسان وأشارت، ضمن            
  . )١٦٤(مسائل أخرى، إىل اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة حلماية حقوق الشعوب األصلية
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  درات واملساعدة التقنيةبناء الق  - خامساً 
جماالت للتعاون  ) ٢٠١٢-٢٠٠٨( إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية     حدَّد    -٦١

 احلكم الدميقراطي، وخفض معدالت سوء التغذيـة،         منها مثالً إرساء   ،يؤمل أن تؤيت مثارها   
  . )١٦٥(وإدماج السكان املهمَّشني يف اجملتمع

وق الطفل بأن تلتمس بوليفيا املساعدة التقنية يف        ، أوصت جلنة حق   ٢٠٠٩ويف عام     -٦٢
متابعـة  ، و )١٦٧(األحـداث قضاء   و ،)١٦٦(ما يتعلق بربامج إعادة اإلدماج لألطفال املستَغلني      

(A/61/299) املتحدة بشأن العنف ضد األطفال دراسة األمم
)١٦٨( .  

Notes 

1. Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table  may be 
found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 
December 2006  (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://treaties.un.org/. 

2. The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of 

the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 

armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 
CRPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced  Disappearance 
3. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime. 

4. 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention 
relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness. 

5. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the 
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second 



A/HRC/WG.6/7/BOL/2 

GE.09-17378 18 

Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); 
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